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Plejadisch‐plejarische kontaktní zpráva 

 

 

 

Rozhovor mezi Quetzal z federace Plejaren  

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem (BEAM) 

 

Sedmistý čtyřiašedesátý kontakt  

26. ledna 2021, 23.11 hod. 
 

Quetzal   Eduarde, tak jsem opět zde, zdravím tě. Žel mi to trvalo poněkud déle, než jsem plánoval – to se 
tak někdy prostě seběhne. Když jsem se před chvílí procházel kolem, viděl jsem na velkém prostranství, kde 
parkují vozidla, stát  jeden pracovní stroj, který patří  jinam,  totiž na své obvyklé místo. Postavit  ten stroj 
sem je nepatřičné a příčí se to pořádku a ... 

Billy  Ano, mluvíš patrně o tom bagru, který tam odstavil Jacobus, místo aby s ním zajel dolů k tábořišti. 

Quetzal   Ano, tak jsi tento pracovní stroj jednou označoval. Jacobus by s ním měl neprodleně sjet na místo, 
kam patří. Žel opakovaně tíhne k nepořádnosti; měl by se konečně naučit, že  je tato vlastnost nepatřičná 
a že kvůli ní způsobuje Středisku a jeho obyvatelům nepříjemnosti, jelikož se nedrží nutného pořádku, čímž 
může  za  jistých  okolností  zapříčinit  velké  škody.  Mé  záznamy  z  posledních  týdnů  právě  tento  fakt 
dosvědčují, neboť kolemjdoucí osoby tuto záležitost několikrát komentovaly. Dvě z nich dokonce zlovolně 
hovořily o tom, že onen pracovní stroj značně poškodí. 

Billy  To  by  tak  ještě  scházelo.  Úplně  stačilo,  kolik  bylo  způsobeno  škod,  když  jsme  se  roku  1977 
nastěhovali  sem  do  Střediska  jako  takzvaná  »cizí  náplava«.  Víš,  Jacobusovi  jsem  opakovaně  říkal,  aby 
zachovával pořádek a aby každý stroj a každé nářadí umisťoval tam, kam patří. Žel nemohu dělat nic jiného 
než jen mluvit, a když něco podotknu, tak jsou vznášeny námitky. 

Quetzal     To  je mi  známo;  toto chování nicméně nepodporuje  zdárné soužití ve  společenství a postrádá 
slušnost, a navíc je kverulantské, ostudné a svědčí o bezostyšné a zlovolné neúctě vůči tvé osobě; mimoto 
vyplývá  toto  jednání  ze  zpupné  arogance,  jež přináší újmu  jak  jemu  samému,  tak  i  celému  společenství 
a dobré pověsti FIGU, a tudíž Jacobus – kromě tebe samého – nemá žádné přátele, jelikož mu jdou na ruku 
pouze lidé, kteří chtějí pomáhat FIGU. 
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Billy  I  přes  tvá  slova,  Quetzal,  si mě  však  Jacobus  podá,  jelikož  nebude  chtít  tuto  věc  pochopit  ani 
akceptovat, protože žije jen ve smyslu své nadutosti atd. a vše ostatní ignoruje. Už jen na to, co jsem právě 
vyslovil, bude  láteřit a bude  se k  tomu neradostně vyjadřovat. Bude proto  lepší, můj příteli, když o  tom 
nebudeme dále hovořit a když mu povím pouze to, aby s tím bagrem odjel na místo, na které patří, avšak 
už slyším, jak se bude vymlouvat. 

Quetzal   Kvůli své aroganci si neuvědomuje, jakou péči mu ty, jako jeho jediný a upřímný přítel, věnuješ, 
a proto se hanebně staví proti tobě a nesnaží se rozpoznat pravdu; místo toho tě kvůli svému pokřivenému 
myšlenkovému světu osočuje a vnímá tě jako někoho, kým je v podstatě svého charakteru on sám. 

Billy  O tom bychom neměli dále hovořit, neboť to nepřinese nic jiného než nepříjemnosti; z toho důvodu 
ani neřeknu nic z toho, o čem jsme nyní hovořili. 

Quetzal   To by nebylo správné, a přeji si tudíž, abys náš hovor vyvolal a sepsal a mohl mu jej celý předat. 

Billy  Když na tom trváš ... Ale pak bude oheň na střeše, jak jsem už podotkl. 

Quetzal   Ano, trvám na tom, neboť to, o čem jsme hovořili, musí být otevřeně konstatováno. 

Billy  Tak to ti předem děkuji, neboť dotyčný celou věc jistě neskousne a zle si ji vyloží, kvůli čemuž bude 
láteřit. Ale nechme toho, prosím. Už jsme k tomu řekli skutečně dost. 

Quetzal   Bylo by ale třeba vyslovit ještě dosti věcí. 

Billy  To ano, ale právě jiných, které jsou podstatnější. 

Quetzal     To máš pravdu, neboť  je třeba v mnoha ohledech učinit různé věci, které však vysvětlím pouze 
tobě,  a  tudíž  bys  je  neměl  vyvolávat  a  sepisovat.  Jedná  se  o  práce,  které  je  nutno  vykonat  v  lese 
a na pozemku, a dále  je nutno zajistit bezpečnost ohledně  (...) – zvláště o  tom by se ale nemělo povídat 
příliš. Rád bych tedy začal tímto: (...) 

Billy  To vše si uchovám v paměti, abych to mohl později, bude‐li to nutné, vysvětlit a nařídit. Je toho sice 
poněkud více, ale jistě to zvládnu. 

Quetzal   O tom není pochyb. Pak bych se rád zavěnoval té pandemické nákaze, kterou pozorně sledu... 

Billy  Promiň, že tě přerušuji, ale s Ptaah jsme se dohodli, že o ní již nebudeme hovořit, pokud to nebude 
nutné. 

Quetzal   To jste dohodli mezi sebou, avšak nikoliv se mnou, a tudíž o tom můžeme hovořit. 

Billy  Tak to máš naprostou pravdu, můj synu. No dobrá, (...) Ale mám  ještě  jednu otázku ohledně toho 
bagru:  Jak se věci mají se všemi ostatními vozidly atd., které stojí na parkovišti a které nepatří FIGU, ale 
jsou soukromým majetkem Andrease a Atlantise? Jak je komentovali kolemjdoucí? A jak to vypadá obecně 
kolem  Střediska? Máme  tu  přece  veřejnou  obecní  cestu  i  polní  cestu,  po  nichž  běžně  chodí  cizí  lidé. 
Na základě svých přístrojů budeš určitě vědět, co si povídají, že? 

Quetzal      Ano,  tak  tomu  jest.  Co  se  týče  těch  ostatních  vozidel,  o  nichž  jsi  hovořil,  tak  jsem  ve  svých 
záznamech dosud nekonstatoval žádné kritiky, a dokonce ani poznámky. Kritizovány  jsou  jen  ty pracovní 
stroje a přístroje. V rozhovorech lidí opakovaně slýchám udivené otázky ohledně toho, jak se všechny věci 
kolem FIGU skutečně mají, avšak dotyční tazatelé zpravidla postrádají odvahu k tomu, aby se sami dotázali. 
Pokud v okolí postávají nějaké pracovní přístroje či stroje, s nimiž se momentálně nepracuje, hubují lidé jen 
vzácně, přičemž obyvatelé vsi či cizí lidé na dotyčných cestách velmi často uznale hovoří o tom, jak je celý 
areál kolem všech budov velmi spořádaný a jak i vše ostatní je velmi čisté. Avšak vyjadřují kritiku k tomu, 
když postávají kolem pracovní přístroje a stroje, které nejsou odstaveny na odlehlejší místo, na něž patří. 
Po cestách žel opakovaně chodí  i osoby, které ze závisti, svévole, a tedy záměrně, ze zlovolné provokace, 
lehkomyslnosti či ze záliby ničit páchají nebo se snaží napáchat škody. Po cestách chodí i některé nečetné 
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osoby  z  bližšího  a  vzdálenějšího  okolí,  které  zastávají  náboženskou  víru,  a  které  se  tedy  cítí  povolány 
k tomu, aby  kvůli  svým věrským bludům hašteřivě a  křivě osočovaly  spolek  FIGU  jako bezbožnou  sektu, 
a aby proto u spolku slídily a škodily mu. Tyto osoby  činí  tedy  i  to, že pozorují od cesty,  jež vede kolem 
hlavního domu a vozovny, vaše vnitřní prostory, a proto musíte dbát na to, aby před okny místností zůstaly 
připevněny závěsy, které brání pohledu do domů. Od  té doby, co  se  řídíte mojí  radou a co  jste v přímé 
oblasti  Střediska  nainstalovali  dvojité  kontrolní  zařízení,  ustalo  špehování  ve  značné  míře,  především 
v přímém okolí budov a co se týče pohledů do oken. 

Billy  Tak tomu skutečně je. Celá věc sice stála dost peněz, ale teď je v okolí skutečně mnohem větší klid, 
a  to  jak  ve  dne,  tak  v  noci.  Tvůj  nápad  instalovat  kontrolní  zařízení  přinesl  skutečně  užitek.  Ještě  jsme 
nicméně nemohli úplně vše zařídit, neboť (...) 

To bude  ještě něco stát a vyžádá si to  i čas a práci, ale to také zvládneme a do konce prvního únorového 
týdne budeme patrně se vším hotovi. 

Quetzal     To  je dobré. Nyní by se tedy rád dotkl tématu pandemické nákazy, neboť  jsem byl  informován 
a sám  jsem se dočetl o tom, že  jste všechna dotyčná  fakta,  jež  jsi probíral s Ptaah, zpřístupnili veřejnosti 
na svých webových stránkách; a měli byste na nich zveřejnit i to, co budeme spolu nyní diskutovat. Když se 
zamyslím nad tím, co dosud vím, tak považuji za podstatné a důležité, aby bylo uvedeno ve známost i to, co 
budeme nyní rozebírat. 

Budou‐li  státní  funkcionáři  ve  všech  státech na Zemi  činit  jen polovičaté  kroky nezbytným  směrem, aby 
dotyčné nákaze učinili přítrž,  tak neexistuje  šance  tuto pandemii  skutečně překonat. Od  tebe bych chtěl 
vědět,  jak  hodnotíš  inteligentnost  a  odpovědnost  vůdčích  státních  funkcionářů,  kteří  mají  na  starost 
veškerou bezpečnost švýcarské populace. 

Billy  (...)  –  –  Použil  jsi  zajímavé  pojmenování  pro  vládní  činitele:  Státní  funkcionáři.  Tento  výraz  si 
zapamatuji. Inu, každému, co jeho jest, a tak může každý používat i své vlastní verbální výrazy. Avšak ty se 
mě, Quetzal, tážeš na něco, co nejsem schopen posoudit, neboť švýcarské vládní činitele neznám osobně, 
a tudíž nemohu ohodnotit ani jejich osobnost, ani jejich charakter a inteligentnost. Konstatovat však mohu, 
že jejich jednání a nařizování je krajně hloupé, nerozvážné, dětinské a nezpůsobilé a že jen chabě prosazují 
všechna nezbytná opatření, s jejichž pomocí lze čelit koronavirové nákaze a zásadně ji utlumit, aby pro lidi 
již  nepředstavovala  akutní  hrozbu.  Když  se  zamyslím  jen  nad  tou  pitomostí,  že  Spolkový  sněm  rozhodl 
nechat  zavřené  obchody  se  sportovním  vybavením  (k  nimž  patří  i  obchody  prodávající  lyžařské 
příslušenství), ale současně nechal otevřené sjezdové tratě a povolil sjezdové lyžování, jelikož při něm prý 
existuje menší riziko nákazy, tak dospívám k závěru, že celá tato věc  je více než  jen tupohlavě neuvážená 
a neodpovědná. Když se člověk kupříkladu dívá v televizi na to,  jak na  lanovkách sedí vedle sebe a  jedou 
nahoru 4 osoby, někdy dokonce bez ochranných roušek, tak se musí ptát sebe samého, do jaké míry osoby, 
které tuto absurditu a pitomost schvalují a nařizují (a které navíc tvrdí, že při sjezdovém  lyžování existuje 
nižší  riziko  nákazy  než  v  lyžařském  obchodě),  vládnou  inteligentností,  schopností  věcného  posouzení 
a vědomím odpovědnosti. Podle mého uvážení těmito atributy vůbec nedisponují a jsou u nich pod bodem 
mrazu ... 

Quetzal   Ty určitě žertuješ. 

Billy  Proč? 

Quetzal   Ty opravdu žertuješ, abys mě obveselil! 

Billy  Ne, Quetzal, mluvím vážně, neboť tento nesmysl skutečně vydal Spolkový sněm. 

Quetzal   – Kdyby to skutečně (...) – – kdyby takové rozhodnutí skutečně bylo přijato, tak (...), nuže, pak je 
celá  věc  velmi politováníhodná,  a navíc  zcela neodpovědná,  když  se  člověk  zamyslí nad  zuřící pandemií 
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a jejím nebezpečným  infekčním potenciálem;  takové osoby by neměly mít dovoleno zastávat odpovědné 
úřady, v nichž je nutno rozhodovat o osudu obyvatelstva. 

Billy  Celkově  vzato  však  takové  persony  žel  na  vládních  postech  působí,  jelikož  to  většina  té  které 
populace  toleruje,  a  to  proto,  že  si  neosvojila  kvalitní  všeobecné  vzdělání  a  že  postrádá  psychologické 
i mnohé  jiné  znalosti; avšak  rovněž  se neodvažuje ani postavit  se dotyčným osobám v  rozumném  rámci 
na odpor  a  pojmenovat  fakta  pravým  jménem.  Z  toho  důvodu  se  mimo  jiné  také  děje,  že  vskutku 
mimořádní hlupáci, tedy nemyslící individua vycházejí na ulici a páchají teror a pustoší na demonstracích – 
hloupost přece znamená nemyšlení a nemá nic společného s omezeností a jinými poruchami vědomí, které 
se  kvůli  neznalosti mylně  považují  za  »duševní  choroby«. Ani  u  jediného  takového  demonstranta  nelze 
nalézt náznak rozumu a zdravého úsudku, ale jen slepou bludnou víru v pořadatele demonstrací a pitomé 
souběžectví. 

Quetzal   Za to, co nyní uvádíš, budeš patrně napadán a osočován, jelikož všichni, které pojmenováváš, se 
budou cítit osobně napadeni. 

Billy  Tak  tomu  zajisté  bude,  neboť  lidská  hloupost  nezná  mezí;  hlupák  nikdy  nepochopí,  že  jej 
nenapadám  jako osobu a  jako člověka, ale že kritizuji,  líčím a napadám  jen a pouze  jeho chybné myšlení, 
chybné  konání  a  obecně  chybné  způsoby  chování,  které  projevuje  a  jimiž  se  proviňuje  proti  lidské  cti, 
důstojnosti,  a  tedy  i  proti  etice.  Všechny  takovéto  zvrhlosti  ztělesňují  určité morální  nehodnoty,  neboť 
všechny  vzájemně  koexistující mravní  způsoby  –  ať  už  vycházejí  z  přemoudřelosti,  konspiračních  teorií, 
sektářství, finančních a náboženských motivů, nebo z politiky, armádních a vládních podnětů, či z motivů 
spravedlivých  a nespravedlivých  atd. –  je nutno  ve  zdravém,  správném  a  spravedlivém  rámci měřit bez 
výjimky  stejným metrem, neboť  v  zásadě  existuje pouze  jediná  etika. A  význam  této  etiky  je  v  každém 
případě stále týž, přičemž ušlechtilé hodnoty a mravní základy se vztahují: Zaprvé na dobrý, čistý a poctivý 
přístup k  sobě  samému; zadruhé na  takový přístup k  jednotlivému bližnímu a zatřetí na přístup k  lidské 
společnosti,  přičemž  všechny  tyto  tři  přístupy mají  zaručovat  svobodné,  kultivované,  uctivé,  upřímné, 
spravedlivé  a  ohleduplné  vzájemné  soužití.  Etika má  však  ještě  další  čtyři  podoby  a  váže  se:  Začtvrté 
na samotný život, jenž nemá být nikdy trápen; zapáté na planetu, jež nemá být nikdy a žádným způsobem 
poškozována a przněna; zašesté na ekosystémy, jejichž fungování nemá být nikdy narušováno; a zasedmé 
na přírodu a celou zvířecí a rostlinnou  říši,  jež mají být rozvíjeny a  jejichž  jedinečné projevy, zdar a život 
nemají být nikdy poškozovány,  jelikož  jim má být na základě cti a důstojnosti zaručena svoboda a uctivá 
a ohleduplná péče. 

Etika  je v tomto celkovém smyslu předpokladem a hodnotícím kritériem pro správné, Tvořivě podmíněné 
lidské  jednání a s ním spojené spravedlivé způsoby chování,  jež má člověk projevovat vůči sobě samému, 
vůči  svým  spolubližním  a  vůči  všemu  živému.  Proto  se má  člověk  ve  svých myšlenkách  zabývat  etikou 
a metodicky přemýšlet o své moralitě, aby se stala hlavním faktorem,  jenž bude vždy stát vprostřed  jeho 
etičnosti;  člověk má  rozvíjet  své  specifické morální,  ušlechtilé  způsoby  chování  a  své  skutky  a má  být 
zejména  i  schopen opodstatňovat  a  reflektovat  výsledky  svého  rozvažování o  všech nezbytných  věcech, 
svého  uvědomování  si  vlastní  Tvořivé  povinnosti,  svého  nazírání  všech  záležitostí  okolního  světa,  svého 
sousledného, resp. logického myšlení a přemítání, jakož i svého ustavičného uvažování o tom, že je nutno 
se v životě a jsoucnu stále a podle nejlepších schopností snažit o pravé, správné, počestné a důstojné činy. 

Quetzal   ... Vážím si tvých slov, můj příteli, je mi ctí, že je mohu od tebe slyšet. Ještě nikdy jsem neslyšel ani 
nečetl hlubší výklad etiky, který by  se podobal  tomu  tvému a který by  tímto  způsobem objasňoval  toto 
téma.  Z  tvého  vysvětlení  se  učím  něčemu,  o  čem  jsem  se  dosud  ještě  nikdy  nedověděl;  ani  při  svém 
povinném  učení,  z  nějž  čerpáme  své  vědomosti  a  jemuž  se  věnujeme  již  od  svých  dětských  let,  se 
nesetkáváme s podobnými výklady. Děkuji, můj příteli, ty ... 
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Billy  Prosím  tě, Quetzal,  tyto  věci  přece  (...) O.  k.,  i  já  děkuji.  Pak  bych  chtěl  ještě  vypovědět  něco, 
od čeho  jsem  se odchýlil: Obecně  jsou vládní představitelé  lidé, kteří by de  facto neměli vykonávat  svůj 
úřad, zatímco jiné osoby, které s nimi spolupracují v téže vládě a na týchž pozicích, nedokážou prosadit své 
schopnosti, své dobré nápady, své úvahy, poznatky a kvalitní záměry,  jelikož  je v  jejich řadách  jednoduše 
umlčují ti, kteří mají hlavní slovo – a proto jdou mnohé věci žel od desíti k pěti. Při poradách a v debatách 
atd.  se  prosadí  se  svými  nařízeními  a  skutky  atd.  zpravidla  jen  ti,  kteří  jsou  verbálně  nejagresivnější 
a obecně nejdominantnější, a ti pak mohou vyřadit ze hry ty ostatní, kteří jsou schopni používat svůj rozum 
a zdravý úsudek, a zcela je zbavit vlivu a zabránit jim v projevu. Z toho důvodu jsou ve vztahu k populacím 
činěna  a  uplatňována  vrcholně  absurdní  a  škodlivá  usnesení,  namísto  usnesení  dobrých,  správných 
a kvalitních. 

Vidíš, můj příteli, taková je žel na naší staré dobré matičce Zemi realita, pokud jde o vlády; a tak to chodí 
nejen u nás,  ve  Švýcarsku, ale  i  ve všech ostatních  zemích  světa,  jejichž  vládní  činitelé  se navíc  vměšují 
do záležitostí jiných států, třebaže se jich samých netýkají a třebaže jim do nich nic není, přičemž mají sami 
co  dělat  s  tím,  aby  ve  své  vlastní  zemi  uspořádali  a  uvedli  do  pořádku  všechny  poměry  ve  smyslu 
demokracie, řádu, svobody a vlastního lidu. Navzdory těmto skutečnostem si však především západní státy 
stěžují na způsoby jednání atd. v jiných státech, zejména v Rusku, a vměšují se do záležitostí, které se jich 
vůbec  netýkají,  čímž  navíc  vyvolávají  nevraživost  a  zlou  krev  –  tak  je  tomu  kupříkladu  opět  v  případě 
zločinného Navalného, který se vrátil z Německa do Moskvy a který si musí odpykat měsíční vězení, jelikož 
porušil svůj podmíněný trest. V tomto ohledu se stane, jak vím, že představitelé západních zemí – obzvláště 
vládní  činitelé  z Německa,  Francie, USA  a  z  centrály  diktátorské  EU  v  Bruselu  –  budou  dostatečně  drzí 
a hloupí  na  to,  aby  na  Putina  doráželi  v  souvislosti  s  Navalného  demonstracemi,  aby  se  vměšovali 
do ruských vládních, bezpečnostních a soudních usnesení a aby především napadali Putina, třebaže činitelé 
Německa,  Francie,  diktatury  EU  ani  USA  nejsou  v  této  věci  zúčastněni,  avšak  kvůli  své  hlouposti 
a pomatenému počínání se do ní provokativně zapletou. Když tak pozoruji tohoto muže, Navalného, a když 
se  jej  snažím analyzovat na  základě  jeho  fyziognomie a  jeho vyjadřování,  tak dospívám k  závěru,  že má 
úděsný charakter, který se zatraceně podobá charakteru hulváta a darebáka Trumpa, který je nyní bývalým 
americkým prezidentem. I celé chování Navalného se prakticky shoduje s chováním Trumpa, a navíc výraz 
v jeho obličeji prozrazuje – čehož si necvičené oko vnějších pozorovatelů nevšimne – hlubokou zlovolnost 
a falešnost,  které  využívá  k  tomu,  aby  zástupy  svých  přívrženců  z  hloupých  částí  populace  štval  proti 
Putinovi, jako tak činil a nadále se snaží činit hulvát a darebák Trump. Navalnyj chce kvůli své mocichtivosti 
Putina svrhnout a sám se v Rusku chopit otěží. A podněcovat své hloupé přívržence se mu daří  i z basy, 
ve které  sedí,  ale  jak  to dokáže,  to mi není  jasné, neboť  za normálních okolností nemohou  vězni  tímto 
způsobem jednoduše ovlivňovat jisté části populace ve vnějším světě. 

Fakticky  jsou to zpravidla vždy západní státy, které se vměšují do záležitostí východních států a které  jim 
kladou požadavky, přičemž jejich nejoblíbenějším a hlavním cílem, který nejvíce pranýřují, napadají a trápí 
sankcemi, je od nepaměti Rusko. Právě ohledně sankcí, které uvalují na Rusko zejména USA, diktatura EU 
a Německo, považuji Putinovo  jednání za dobré, neboť ten na tyto útočné, směšné činy vůbec nereaguje, 
stejně jako nereaguje ani na Navalného lživá tvrzení o tom, že on, Putin, údajně vlastní obří palác na severu 
země, který ovšem ve skutečnosti vlastní jeden ruský oligarcha. Ale troufalí a hloupí Navalného přívrženci 
samozřejmě,  jak  jinak, slepě věří  jeho  lžím, kterými  je  indoktrinuje, a vůbec  je nezpochybňují. A západní 
vládní představitelé a politici, kteří jsou vrcholně samovládní a považují se za lepší, než jsou ve skutečnosti, 
postrádají  inteligentnost k tomu, aby od svých útočných výpadů upustili. V tomto směru  jsou tedy hloupí 
jako snop, jelikož o věcech nejsou schopni přemýšlet a uvažovat, což se od nepaměti označuje za hloupost 
a pošetilost. Aby si zachovali svou  image, ohánějí se  tedy  jen velkými a hloupými slovy, zveličují se a žijí 
v bludu,  že  jsou  chytří  a  že  jim  celá moudrost  spadla  do  klína.  To  jsem  každopádně  jasně  vypozoroval 
a vyposlouchal u těch (a vyčetl z  jejich tváře), kteří se chvástají v televizi a kteří se snaží prezentovat  jako 
znalci  a  odpovědní  lidé,  což  ovšem  nevypadá  jen  groteskně,  ale  fakticky  i  směšně,  a  to  u  osob  obého 



6 
 

 
Copyright 2021 bei ‹Billy› Eduard Albert Meier, Semjase Silver Star Center, Hinterschmidrüti 1225, 8495 Schmidrüti, Schweiz 

FIGU Studiengruppe ČR: http://cz.figu.org 

pohlaví. Týmž způsobem se projevují jak vládní činitelé, tak i většina různých virologů a jiných »odborníků« 
atd., a to nejen ve Švýcarsku, nýbrž i po celém světě. 

Quetzal   Seznámil jsem se s některými takovými pořady a televizními záznamy, jež byly vysílány v různých 
jazycích  ve  Švýcarsku,  ale  i  v Německu,  různých  státech  Evropské  unie,  v Americe,  Jižní Americe,  Číně, 
Izraeli a  Japonsku atd., a mohu pouze potvrdit  tvá  slova. Všichni účastníci  těchto pořadů pouze hloupě, 
lživě a pomlouvačně žvanili a projevovali se směšně,  jako  tak  činí nezletilá děcka, která se chvástají, aby 
byla přijata a aby působila bystře a vzdělaně. A když analyzuji  tyto  tebou zmiňované neschopné správce 
státu, jimž je propůjčena moc vést lid, kteří však na lid svolávají zlý osud a fatální pohromy, tak mohu jen 
konstatovat, že  jsou ve svých pozicích nezpůsobilí a že  jejich  intelektnost,  rozum a soudnost  jsou na  tak 
nízké úrovni,  jaká  je vlastní našim nedospělcům. Týmž  způsobem  je podle mě nutno hodnotit  i všechny 
osoby,  které  lžou  a  očerňují  druhé.  Tím  mám  na  mysli  i  všechny,  kteří  tě  osočují  na  internetu 
prostřednictvím lží a pomluv; považoval bych za příliš ostudné, abych třeba jen vyslovil jejich jména, jelikož 
tyto osoby  jsou natolik ušpiněné páchnoucími pomluvami, že bych se  již  jen vyslovením  jejich  jmen sám 
ušpinil. Totéž mohu prohlásit i o všech, kteří těmto lhářům a utrhačům kvůli své patologické hlouposti věří 
a  kteří  jim podávají  ruce,  aby následně  jejich nenávistné nepravdy  zaznamenávali  ve  spisech a  knihách, 
čímž především  sami  sebe odhalují  jako ničemné  lháře  a pomlouvače,  což  si ovšem  kvůli  své  chorobné 
hlouposti neuvědomují. To jsem chtěl podotknout již častokrát, ale pokaždé jsem to opomenul. Nyní jsem 
však  na  internetu  nahlédl  na  patrně  nejšpinavější  a  charakterově  nejzvrhlejší  písemné  lži  a  pomluvy 
ohledně tvojí osoby, které mě nyní nutí hovořit a které zveřejnil očividně malicherný, záštiplný a nepravdy 
šířící člověk jménem Daniel Gloor. 

Billy  Přesně tak, to jsi uhodil hřebíček na hlavičku, a to jak ohledně vládních představitelů, tak ohledně lží 
a pomluv, kvůli nimž  se na mě už obrátili někteří  lidé a nabízeli mi,  že  za mě podají  soudní  žalobu a  že 
uhradí veškeré náklady  s ní  spojené. To  si přál  i dr.  (...), ale  já  se  těmihle  špinavými  lžemi a pomluvami 
nechci  zabývat,  a  navíc  nejsem  ani  pomstychtivý  jako  tihle  lháři,  závistivci  a  přemoudřelci,  kteří  mě 
očerňují, a jako ten chorobně nenávistný farizejský pisálek a jeho licoměrní napodobitelé, kteří připomínají 
komediální  postavy,  jež  popisoval  již Molière  ve  svém  Tartuffovi.  Těmito  lžemi  a  pomluvami  se  nechci 
obírat ani nyní, neboť všechny tyto persony, jež vegetují ve své zlovolné zášti, mohu pouze politovat, jelikož 
si demolují svoji vlastní psychiku a  jsou ve svém životě nespokojené – z toho důvodu ani nikdy nedospějí 
k míru a k tomu, aby uznaly samy sebe, což však nejsou schopny samy vnímat ani chápat. Tyto persony si 
ani neuvědomují,  že nemají  žádné upřímné přátele ani  známé,  jelikož  je obklopují pouze  lidé, kteří  jsou 
zaměřeni  jen na své vlastní zisky, výhody a účely a kteří  je  řádně podvádějí,  jen a  jen využívají a nechají 
spadnout na samé dno, jakmile dokončí, co se od nich žádalo, a jakmile přestanou být potřebné. Všechny 
tyto persony jsou tedy ubohé a hodné politování. Více k tomu není co dodat. 

Víš, Quetzal, k našemu předchozímu tématu je nutno podotknout ještě následující: To, co jsem zmiňoval, se 
vztahuje  pouze  na  většinu  vládních  činitelů,  neboť  existují  i  jinak  smýšlející  lidé,  kteří  vykazují  zdravou 
intelektnost a kteří  jsou nadaní po stránce  rozumu a soudnosti –  ti pak  tvoří menšinu v  řadách vládních 
činitelů,  již  jsou  posedlí  vlastní  mocí.  Taková  menšina,  ať  už  působí  kdekoliv,  sestává  jen  z  několika 
nemnohých nezištných osob, které vykonávají svůj úřad pro blaho  lidu a které  částečně či zcela chápou, 
jaké postupy jsou v zásadě dobré a správné a co je fakticky nutno učinit pro blaho populace. Tyto osoby se 
zpravidla o všech věcech správně informují, a tudíž i v dnešní době vědí a chápou, jak vůbec vypadá situace 
s  koronavirovou  nákazou.  Tyto  osoby,  jež  působí  ve  vládách,  tedy  přistupují  ke  vzniklé  situaci  rozumně 
a chtějí jednat správně. Žel se však tito rozumní a soudní členové vlád nemohou se svými dobrými nápady, 
poznatky  a  schopnostmi  věcného posouzení  a prozíravého náhledu prosadit mezi nerozumnými,  a  tedy 
neschopnými  vládními  činiteli,  kteří  tvoří  převážnou  většinu;  rozumní  a  soudní  členové  vlády  tedy  nic 
nezmůžou, a musejí dokonce mlčet, aby nebyli hrubě okřikováni  či přímo vypuzeni  ze  svého úřadu. Vše 
nebo  mnohé  z  toho,  co  by  muselo  být  nutně  učiněno,  prosazeno  a  provedeno  tedy  nemá  naději 
na realizaci. K tomu  ještě přistupuje okolnost, že 25 až 30 procent té které populace se s drzou hloupostí 
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domáhá  svých  základních  práv,  která  jsou  nedostatečně  koncipována,  a  páchá  teror  na  demonstracích, 
jelikož  tito  lidé  jsou  nepoučitelní  a  neschopní  pochopit  závažnost  koronavirové  nákazy.  S  tím  je  také 
spojeno, že vládním činitelům chybí nezbytné poznatky o tom, jaká opatření je nutno proti nákaze přijmout 
a prosadit. Nadutí a neschopní vládní  činitelé v zásadě stále  ještě nepochopili celý význam koronavirové 
pohromy, a nerozpoznali ani nejnaléhavější nutnost opatření, a proto ani nedělají to, co by bylo nutné – 
a z toho důvodu nákaza ustavičně zuří a osciluje dále, a žádá si stále více lidských životů. Celý tento přístup 
projevuje  i  25%  či  30%  část  kverulantské  populace,  která  ze  své  vlastní  svéhlavosti  či  z  podnětu 
přemoudřelců,  pravdolhářů1  a  konspiračních  teoretiků  ignoruje  všechna  varování,  nařízení  a  faktickou 
existenci nákazy a která se dovolává svých základních práv, jež nejsou dostatečně koncipována tak, aby byl 
v časech krize, nebo právě v časech nákazy, prvořadě chráněn život všech  lidí prostřednictvím nouzových 
vládních  výnosů. Quetzal,  to  jsou  fakta,  která  pozoruji  a  která  znám  již  z  doby,  již  jsem  trávil  se  Sfath. 
Hodně  jsem o tom hovořil  i s Ptaah a sepsal  jsem všechny tyto  informace, které byly  i zveřejněny na naší 
webové  stránce FIGU – nepřineslo  to však obsáhlý užitek, a  tudíž  celá pohroma  zuřila do dnešního dne 
a bude zuřit až do ... Informace našeho spolku FIGU byly sice částečně přebírány a uváděny i v televizních 
pořadech, avšak přirozeně nebylo zmíněno, že pocházejí od nás a že byly jednoduše opsány. Na celé věci je 
však potěšitelné, že naše webové stránky čtou naši členové FIGU, přátelé, známí a lidé po celém světě a že 
se  řídí  podle  informací,  jež  uvádíme  ve  známost.  Mnozí  z  těchto  lidí  nám  za  tyto  informace,  které 
zveřejňujeme  na webových  stránkách,  děkují,  byť  by  je měly  nutně  oznamovat  vlády,  které  tak  ovšem 
nečiní, jelikož nejsou schopny rozpoznat skutečná fakta. Tuto neschopnost projevuje ale i většina virologů 
atd.,  jelikož ti nezkoumají koronavirovou nákazu dostatečně důkladně, vinou čehož dosud nerozeznali, že 
koronavirus nemohou stavět na roveň virům, které doposud znají a  jež se utvářejí, aktivují a zhoubně šíří 
na základě  přirozených  pochodů.  Stále  ještě  nechtějí  pochopit,  že  byl  tento  zhoubný  virus  vypěstován 
v laboratořích,  což vyplynulo  z pomstychtivého  skutku  jednoho Američana, který v 70.  letech 20.  století 
v Číně celou věc naplánoval, aby se pomstil tím, že se vzniklá nákaza následně rozšíří v USA. To však nikoho 
nezajímá,  zejména  pověřené  vládní  činitele,  virology,  členy WHO  (Světové  zdravotnické  organizace)  ani 
všechny ostatní, kteří nejsou dost smělí anebo jsou příliš hloupí na to, aby se reálné skutečnosti a pravdě 
podívali  do  očí.  Z  toho  důvodu  členové WHO  (kteří  přes  počáteční  odpor  Číny  přece  jen  budou moci 
vyšetřovat) nevypátrají v Číně skutečný původ nákazy, a pokud za jistých okolností přece jen vypátrají něco 
pravdivého, tak to budou zamlčovat. 

O  tom,  co  jsem nyní uvedl,  jsou někdy v  televizi vysílány malé náznaky, v nichž  se projevuje  snaha  cosi 
vypovědět,  avšak  poté  bývá  takový  pořad  uprostřed  hovoru  náhle  ukončen,  takže  dotyčný mluvčí  ani 
nedopoví  svoji větu do konce;  tak  tomu bylo  i ve  švýcarské  televizi, když byl vysílán pořad o mé osobě, 
který měl podle programu trvat 20 minut, který byl však  již za 8 minut  jednoduše ukončen, bez  jediného 
slova a vysvětlení. Lživé pořady, protkané pomluvami různých osob, byly oproti tomu, a nadále často jsou, 
vysílány  po  celém  světě  v  plné  délce  –  a  mezi  jejich  tvůrci  jsou  i  nenávistné  osoby,  které  učinily 
prokazatelně a za přítomnosti svědků osobní zkušenost s mými kontakty. 

Inu, existují ještě i různé jiné věci: Například z nových mutací koronaviru plyne, že se člověk může nakazit 
více než  jednou mutací,  tedy  i dvěma, a  za  jistých okolností  i  třemi mutacemi, přičemž  člověk,  který  se 
»vyléčil« z jedné virové mutace, se může infikovat a onemocnět jinou mutací. Tuto skutečnost konstatoval 
již Sfath, avšak zatím jsem neslyšel nic o tom, že by ji dnešní virologové a  lékaři znali, neboť dosud o tom 
v televizi ani v rádiu nebylo nic hlášeno a nic se o tom, pokud vím, nepsalo ani v novinách. 

Pokud pozoruji celé to chybné konání vládních činitelů, jejich neschopnost správně posoudit daný stav věcí 
a  vzniklou  situaci  a  jejich  zcela  nulovou  prozíravost,  jíž  by  nevyhnutelně  a  nutně měli  disponovat,  tak 
dospívám k názoru, že je už zcela jasně předurčeno, že bude celá pohroma ještě dlouho pokračovat a že si 
bude  i nadále žádat mnoho smrtelných obětí – a to  i kvůli nerozumu a neodpovědnému  jednání té  části 

                                                            
1 Pravdolhář, tedy člověk, který lže o pravdě; pozn. překl. 
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populace, která kveruluje a odmítá vládou stanovená, způli účinná nařízení, byť  jsou tato vydaná nařízení 
skutečně jen způli správná a užitečná. 

Quetzal     Tak tomu patrně bude, a to kvůli nerozumu a neschopnosti, které převládají ve třetině té které 
populace, o níž jsi hovořil, jakož i mezi státními funkcionáři, již nejsou hodni svých úřadů. 

Billy  No právě. K  tomu, aby  se něco pohnulo  k  lepšímu, by musela  v politice nastat obrovská  změna, 
avšak já nemám ve zvyku se do ní vměšovat, neboť se jí odjaktěživa v každém ohledu zdržuji, což je i princip 
FIGU. Díky  tomu mohu  ze  svého  pohledu,  který  považuji  za  rozumný,  všechny  poměry  zcela  neutrálně 
pozorovat a podle mě  i posoudit a  tvrdě pojmenovat, a  to  i  tehdy, když  se  to  jistým  lidem nezamlouvá. 
Domnívám  se,  že mám právo na  svobodu projevu,  stejně  jako má každý  člověk právo na  to, aby  si  sám 
zvolil  cestu  svého  života  a  aby  po ní  kráčel,  čehož  je  však  schopen pouze  tehdy,  když  je  skutečně  sám 
sebou, když není sobecký, když neškodí ostatním, a když tedy nemusí být kárán. To značí, že člověk musí 
soběstačně myslet,  konat  a  odpovědně  se  rozhodovat,  aniž  by  se  nechal,  bez  zapojení  své  vlastní  vůle 
a svých vlastních  rozhodnutí,  řídit a dirigovat nějakou vírou, ať už v souvislosti  s nějakou osobou, anebo 
s imaginárním Bohem Stvořitelem; toho  je však schopen  fakticky  jen na základě svých vlastních reálných, 
skutečných  a  vědomě  jasných myšlenek  a  rozhodnutí,  kterých  se  osobně  dopracuje  pomocí  své  zdravé 
inteligentnosti, svého rozumu a své soudnosti. 

Tyto schopnosti, Quetzal, o nichž jsem právě hovořil, však většina pozemského lidstva žel postrádá, smím‐li 
to ještě konstatovat, a tím mám na mysli inteligentnost, rozum a soudnost; to platí i pro určité organizace, 
které při svých demonstracích páchají v ulicích teror a pustoší, místo aby se snažily docílit klíčových změn 
pokojnými  a  rozumnými  způsoby.  Jednou  z  těchto  chybně  konajících  organizací  je  i  hnutí  »Fridays  for 
Future«,  jež  iniciovala  ta  malá  nevědoucí  Greta  Thunbergová  a  jehož  prostoduší  členové,  křiklouni 
a demonstranti, se nechávají hloupě zneužívat za účelem demonstrací. Ta malá Hloupbergová a všichni ti, 
kteří s ní vyjí ve sboru, nemají však ani potuchy o tom, za co demonstrují a proč řvou jako smyslů zbavení, 
stejně jako nechápou ani fakt, že jejich povyk nepřináší žádný úspěch. Žádného úspěchu totiž nelze docílit 
do  té doby, do  jaké  ještě bude existovat přelidnění, které navíc nezadržitelně  roste a způsobuje, že  jsou 
všechny ekosystémy, příroda a celá planeta i nadále ničeny a pustošeny a že je velkou měrou vyhlazována 
i veškerá  živočišná a  rostlinná  říše, přičemž  je  i nadále narušována atmosféra a klima, a  to až na hranici 
kolapsu (...) 

Quetzal      Všemu,  co  uvádíš,  nelze  žádným  logickým  způsobem  odporovat,  neboť  všechny  tvé  výroky 
a výklady tak správně vystihují pravdu, že by se veškeré oponování zakládalo na nepravdě. 

Billy  Jistí protichůdci všeho ražení, jakož i lháři, utrhači, závistníci, jiní hlupáci a zvrhlí nenávistníci budou 
však  přesto  vše  popírat  a  neodpustí  si  svoji  nevraživost,  a  proto  v  nich  vzkypí  nevole  a  budou  útočně 
a zlovolně projevovat svoji podrážděnost. 

Quetzal     Tak  tomu  zajisté bude; avšak nyní, můj příteli,  s  tebou musím  ještě něco probrat,  což ovšem 
následně nemáš otevřeně uvádět, neboť se jedná o to, že (...) 
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